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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)     Ν. 185(Ι)/2017 
Αρ. 4633, 22.12.2017  

Ο περί Κρατικού Αρχείου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 185(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 1995 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

208 του 1991 
70(Ι) του 1995. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικού Αρχείου (Τροποποιητικός) Νόμος του

2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κρατικού Αρχείου Νόμους του 1991 και 1995 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Κρατικού Αρχείου Νόμοι του 1991 έως 2017.   

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4)

αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 

184(Ι) του 2017. 
«(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται να υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό 
για θέματα που αφορούν την εφαρμογή του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε 
Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου σε σχέση με πληροφορίες που 
περιέχονται σε δημόσια αρχεία τα οποία είναι ιστορικά αρχεία, σύμφωνα με την 
ερμηνεία που τους αποδίδεται στο Μέρος VI του εν λόγω νόμου.». 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 8, ως

ακολούθως: 

«Επιθεώρηση 
δημόσιων 
αρχείων. 

8.-(1) Ο Έφορος έχει καθήκον να προβαίνει σε διευθετήσεις για την παροχή 
λογικών διευκολύνσεων προς το κοινό για επιθεώρηση και λήψη αντιγράφων 
των δημοσίων αρχείων που βρίσκονται στο Κρατικό Αρχείο και είναι 
προσβάσιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης 
σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου. 

(2) Για όλα τα δημόσια αρχεία που βρίσκονται σε τόπους φύλαξης εκτός του 
Κρατικού Αρχείου οι οποίοι έχουν οριστεί με βάση τον παρόντα Νόμο, ο 
Υπουργός ορίζει να γίνουν διευθετήσεις για την επιθεώρησή τους από το κοινό 
ανάλογες με τις διευθετήσεις που ισχύουν για τα δημόσια αρχεία που βρίσκονται 
στο Κρατικό Αρχείο.».  

Έναρξη της 
ισχύος των 
διατάξεων 
του παρόντος 
Νόμου. 

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, που

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 


